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11.1.2018 A8-0392/313 

Alteração  313 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Cada Estado-Membro deve 

assegurar que a sua quota de energia 

proveniente de fontes renováveis 

consumida por todos os modos de 

transporte em 2030 represente, pelo 

menos, 12 % do consumo final de energia 

nos transportes nesse Estado-Membro. 

Com vista a atingir o objetivo de 12 % do 

consumo final de energia a partir de 

fontes de energia renováveis, com efeitos 

a partir de 1 de janeiro de 2021, os 

Estados-Membros devem exigir que os 

fornecedores de combustíveis incluam 

uma quota mínima de energia renovável 

prevista no artigo 25.º. 

 A fim de contabilizar para esse objetivo, a 

poupança de emissões de gases com efeito 

de estufa resultante da utilização de 

biocombustíveis e biogás deve estar em 

conformidade com os critérios 

estabelecidos no artigo 26.º, n.º 7, 

comparativamente aos combustíveis 

fósseis, em conformidade com a 

metodologia referida no artigo 28.º, n.º 1. 

 Quando a contribuição dos 

biocombustíveis obtidos a partir de 

culturas de géneros alimentícios ou de 

culturas forrageiras num Estado-Membro 

for inferior a 2 %, não sendo, por 

conseguinte, suficiente para cobrir a 
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diferença entre a obrigação do fornecedor 

de combustível e o objetivo de 12 % no 

setor dos transportes, esse Estado-

Membro pode, assim, ajustar o seu limite 

estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, até um 

máximo de 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Alteração  314 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Apoio financeiro à eletricidade produzida 

a partir de fontes renováveis 

Apoio à energia produzida a partir de 

fontes renováveis 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Alteração  315 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo das regras em 

matéria de auxílios estatais, a fim de 

atingir o objetivo da União estabelecido no 

artigo 3.º, n.º 1, os Estados-Membros 

podem aplicar regimes de apoio. Os 

regimes de apoio à eletricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis 

devem ser concebidos de forma a evitar 

distorções desnecessárias dos mercados da 

eletricidade e assegurar que os produtores 

tenham em conta a oferta e a procura de 

eletricidade, bem como eventuais 

condicionalismos da rede. 

1. Nos termos do artigo 195.º do 

TFUE e sem prejuízo dos seus 

artigos 107.º e 108.º, a fim de atingir ou 

ultrapassar os objetivos nacionais e da 

União estabelecidos no artigo 3.º, os 

Estados-Membros podem aplicar regimes 

de apoio. 

 De forma a evitar distorções 

desnecessárias dos mercados de matérias-

primas, os regimes de apoio à energia 

renovável a partir da biomassa devem ser 

concebidos de modo a evitar promover a 

utilização desadequada de biomassa 

principalmente para a produção de 

energia, sobretudo se existirem utilizações 

industriais ou materiais de valor 

acrescentado mais elevado, o que poderia 

significar que seria dada prioridade à 

utilização de resíduos e detritos. Os 

Estados-Membros devem ter em conta o 

fornecimento sustentável da biomassa 

disponível. 

 Os regimes de apoio à eletricidade 
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produzida a partir de fontes de energia 

renováveis devem ser baseados no 

mercado, de forma a evitar a distorção dos 

mercados da eletricidade e devem 

assegurar que os produtores tenham em 

conta a oferta e a procura de eletricidade, 

bem como eventuais custos de integração 

do sistema ou condicionalismos da rede. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Alteração  316 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

25.º-A no que diz respeito à alteração da 

lista de matérias-primas constantes do 

anexo IX, partes A e B, a fim de aditar 

matérias-primas, mas não de as retirar. 

Cada ato delegado tem por base uma 

análise dos mais recentes avanços 

científicos e técnicos, tendo devidamente 

em conta os princípios da hierarquia dos 

resíduos estabelecidos na Diretiva 

2008/98/CE, em conformidade com os 

critérios de sustentabilidade da União, 

sufragando a conclusão de que a matéria-

prima em questão não cria uma procura 

adicional de terras nem tem efeitos de 

distorção significativos nos mercados de 

(sub)produtos, detritos ou resíduos, permite 

obter reduções substanciais de emissões de 

gases com efeito de estufa em comparação 

com os combustíveis fósseis, e não corre o 

risco de criar impactos negativos sobre o 

ambiente e a biodiversidade. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

32.º no que diz respeito à alteração da lista 

de matérias-primas constantes do anexo 

IX, partes A e B. Cada ato delegado tem 

por base uma análise dos mais recentes 

avanços científicos e técnicos, tendo 

devidamente em conta os princípios da 

economia circular, da hierarquia dos 

resíduos estabelecidos na Diretiva 

2008/98/CE, em conformidade com os 

critérios de sustentabilidade da União, 

sufragando a conclusão de que a matéria-

prima em questão não cria uma procura 

adicional de terras nem tem efeitos de 

distorção significativos nos mercados de 

(sub)produtos, detritos ou resíduos, permite 

obter reduções substanciais de emissões de 

gases com efeito de estufa em comparação 

com os combustíveis fósseis com base 

numa avaliação do ciclo de vida das 

emissões, e não corre o risco de criar 

impactos negativos sobre o ambiente e a 

biodiversidade. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Alteração  317 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 8 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A produção de eletricidade a partir da 

combustíveis biomássicos produzidos em 

instalações com uma capacidade igual ou 

superior a 20 MW são apenas tidos em 

conta para os fins referidos no n.º 1, alíneas 

a), b) e c) se for produzida através da 

aplicação de tecnologias de cogeração de 

elevada eficiência, tal como definido no 

artigo 2.º, n.º 34, da Diretiva 2012/27/UE. 

Para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 1, 

esta disposição só é aplicável a instalações 

que tenham entrado em funcionamento 

após [3 anos a partir da data de adoção da 

presente diretiva]. Para efeitos da alínea 

c) do n.º 1, a presente disposição não 

prejudica o apoio público prestado ao 

abrigo de regimes autorizados até [3 anos 

após a data de adoção da presente 

diretiva]. 

A produção de eletricidade a partir da 

combustíveis biomássicos produzidos em 

instalações com uma capacidade igual ou 

superior a 20 MW são apenas tidos em 

conta para os fins referidos no n.º 1, alíneas 

a), b) e c) se for produzida através da 

aplicação de tecnologias de cogeração de 

elevada eficiência, tal como definido no 

artigo 2.º, n.º 34, da Diretiva 2012/27/UE, 

produzida em instalações convertidas a 

partir de centrais alimentadas a 

combustíveis fósseis sólidos, ou através da 

aplicação de tecnologias de fornecimento 

de eletricidade de elevada eficiência, que 

alcance os valores de eficiência energética 

associados às melhores técnicas 

disponíveis (VEEA-MTD), tal como 

definidos na Decisão de Execução (UE) 

2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Alteração  318 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

10. Para os efeitos do n.º 1, alíneas a), 

b) e c), os Estados-Membros podem impor 

requisitos adicionais em matéria de 

sustentabilidade para os combustíveis 

biomássicos. 

Suprimido 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Alteração  319 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo VI – Secção B – ponto 3 – alínea a) - fórmula 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

REDUÇÃO = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

REDUÇÃO = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) 

 

Or. en 

Justificação 

A fórmula proposta é matematicamente incorreta. A fórmula até agora em vigor é 

matematicamente correta, consistindo o seu resultado numa proporção adimensional que, 

expressa em relação a 100 %, perfaz uma percentagem de redução das emissões de gases 

com efeito de estufa.  

A presente alteração está indissociavelmente ligada a outras alterações propostas a 

disposições modificadas pela Comissão na sua proposta. A presente alteração é necessária 

por motivos relacionados com a lógica interna do texto e está inextricavelmente ligada a 

outras alterações. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Alteração  320 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo IX – Parte A – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Fração de biomassa de resíduos 

urbanos mistos, mas não resíduos 

domésticos separados sujeitos a objetivos 
de reciclagem nos termos do artigo 11.º, 

n.º 2, alínea a), da Diretiva 2008/98/CE; 

(b) Fração de biomassa de resíduos 

urbanos finais, as obrigações de recolha 

seletiva definidas na Diretiva 2008/98/CE; 

Or. en 

 

 


